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Algemeen 
In 2017 zijn er wederom vele actie verricht door een grote groep vrijwilligers. Met name het programma "meer 
vrijwilligers in korte tijd' heeft geresulteerd in meer vrijwilligers binnen meerdere commissies. Ruim 200 leden zijn 
gebeld en waarvan 95 leden aangaf iets te willen. Dit resulteerde in een aantal nieuwe vrijwilligers binnen Climax, 
maar we zijn er nog lang niet. 
De belangrijke zaken zijn het nieuwe krachthonk, een vrouwelijke vertrouwenscontactpersoon erbij en goede 
deelname aan activiteiten van de activiteiten commissie.  
 
Accommodatie 
Het krachthonk heeft een mooie en positieve upgrade gekregen afgelopen zomer. Er is nu beter te trainen met grotere 
groepen in het krachthonk en met meer gewichten tegelijkertijd. Dit werpt al haar vruchten af.  
 
Wederom is NL Doet een succes geweest voor allerlei klussen rondom de accommodatie en de baan. Hier gaan we 
dus mee door.  
 
In 2018 gaat Climax de toiletten en douches vervangen. Op dit moment verkeert het sanitair in slechte staat. Er is al 
geld bij elkaar gehaald middels de Jumbo plaatjes acties, de grote clubatie en de getroffen voorziening in de 
begroting.   
 
Activiteiten commissie 
In 2017 zijn er weer een mooi aantal activiteiten georganiseerd voor alle doelgroepen binnen Climax. Van een 
pubquiz tot een kerstborrel en van een kamp voor de jonge junioren tot een trainingskamp voor de oudere junioren, 
senioren en masters. Dit jaar we de deelname bij de BBQ, trainingsweekend en de borrel weer gestegen. Ook beviel 
de pupillenfilmmiddag er goed. Helaas is wegensomstandigenheden er geen grote pupillen activiteit georganiseerd. 
Dit moet in 2018 wel gebeuren! De pupillen zijn een belangrijke doelgroep voor Climax, hierdoor is de Sinterklaas 
activiteit uitgebreid met een luxer cadeau voor de kids.  
 
Club en traingingskleding. 
Dit jaar geen bijzonderheden aangaande club en trainingskleding. 
 
Medische begeleiding 
Ook in 2017 is het stuk advisering van de sportfysiotherapeut praktijk Bravenboer gecontinueerd. Elke 3de week is er 
op woensdag van 18.00 tot 19.30 uur een fysio spreekuur. Er wordt niet heel veel gebruik van gemaakt, veel leden 
weten direct de praktijk te vinden.  
 
Opleiding medische zaken 
In de herfst van 2017 zijn er 2 avonden georganiseerd waarop onder leiding van Yvonne Bos van Ziekenhuis “De 
Gelderse Vallei” onze trainers weer getraind zijn in eerste hulpverlening. De training is specifiek opgezet met het 
omgaan in noodsituaties tijdens hardlooptrainingen.  
De trainers zijn getraind in het herkennen van medische signalen, het adequaat handelen in geval van (mogelijk) 
hartfalen inclusief het gebruik van de AED en allerlei handelingen in geval van verstuikingen, verrekkingen en 
mogelijke kneuzingen en breuken. In totaal hebben 16 trainer dit gevolgd. Een deel van de trainers heeft de cursus via 
het werk of elders gevolgd. 
 
Vertrouwenscontact persoon 
In 2017 hebben we zowel een mannelijke als vrouwelijke vertrouwenscontact persoon voor Climax.  
 
Sponsoring & PR 
In 2017 is er een sponsoringplan opgesteld om meer samenwerking met het bedrijfsleven een nieuwe leven in te 
roepen. Tevens is het contract met de RunnersWorld weer met vijf jaar verlengd, heeft PICNIC de Horaloop 
gesponsord en zijn er gesproken gaande voor 2018. Tevens hebben voor 2018 al twee toezeggingen voor sponsoring 
en zijn we in gesprek met een derde partij.  
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